Devoteam cloud-analyse
2020
Cloud og GDPR
12. juni
Michael B. Eriksen

Innovative technology consulting for business.

VELKOMMEN
CLOUD
2020

OVERORDNEDE
konklusioner

SKIFTENDE
oplægsholdere

20 + 10
minutter

Lidt praktik inden start
Har du spørgsmål

kan du stille dem i chatfunktionen, og de vil blive
besvaret efter ‘talk’en’

Vil du gerne gense
slides
bliver denne DevoTalk
optaget og gjort
tilgængelig på sitet
devotalks.dk

Generer ”videovinduet”

af dagens taler i fht. at se
slides, kan du selv
drag’n’drop’e vinduet til
et passende sted
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9. juni
Cloud computing i Danmark
10. juni
Hvordan håndterer man integration af
it-miljøer, når cloud er en del af
løsningen
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12. juni
It-sikkerhed ved anvendelse af cloud
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16. juni
Opdatering af værktøjskassen til multicloud og hybrid IT
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18. juni
Cloud-parat it-afdeling - udvikling af
organisation, processer og kompetencer

Sikkerhed er den 3. største udfordring for deltagerne i
Devoteams cloud analyse

Dagens
temaer

01.

02.

03.

Krav til It-sikkerhed

Krav fra GDPR-lovgivning

Geografisk placering herunder usikkerheden om,
hvor data og cloudleverandørens medarbejdere
5
er lokaliseret geografisk

GDPR giver ret til beskyttelse af egne
personoplysninger ved at…

•

Fastlægge regler for hvordan persondata – og kun
persondata – skal behandles

•

Give personen data omhandler rettigheder, som skal
efterleves af dem, der indsamler og behandler data

•

Fastlægge roller (dataansvarlig og databehandler) og
krav til styring og kontrol, som skal efterleves af dem
der indsamler og behandler data

•

Sikre at reglerne omfatter enhver organisation
(offentlige- og private virksomheder, Non-profit,
foreninger etc.), der behandler personoplysninger om
andre i ikke-privat sammenhæng

Ingen af
disse krav
forhindrer
brug af
cloud

Persondata ikke må sendes ud af EU/EØS, uden
der foreligger en særlig aftale
• Formålet er at sikre, at den beskyttelse der opnås inden
for EU ikke udvandes ved at sende data ud af EU.
• EU/EØS (Norge, Islands og Liechtenstein)
• Tredjelande
• Sikre lande (10)
• Usikre lande er bl.a. USA, Kina og Indien
• ”Usikre lande” kan på virksomhedsniveau opnå et
overførselsgrundlag, hvis de sikrer, at persondata er
beskyttet på samme niveau som i EU
• EU-US Privacy Shield
• Bindende virksomhedsregler
• EU standardkontrakter

Disse krav kan
begrænse
mulige
cloudleverandører

De internationale cloududbydere kan ikke
garantere, at alle persondata forbliver inden for
EU – andre leverandører dækker af.
• Amazon, Google og Microsoft tilbyder alle mulighed for

at applikationsdata forbliver inden for EU (Tjek med
Thomas)

• Persondata som ikke kan garanteres forbliver inden for
EU er typisk
•
•

Login oplysninger der synkroniseres centralt
Information ifm. supporthenvendelser

• De har alle tilkendegivet at de overholder reglerne for
behandling af personoplysninger som krævet ifølge
dataforordningen
• Lokale danske leverandører kan til en vis grad dække af
ift. Supporten men nok ikke i forhold til login oplysninger.

Disse krav kan
begrænse
mulige
cloudleverandører

At behandle data skal
forstås bredt...
01.
At gemme, læse, kopiere, analysere med
automatiske værktøjer (software) mv.

02.
”Se-adgang” er også at behandle, også selv om
den pågældende ikke forstår sproget,
oplysningerne er gemt i.

03.
Konsekvensen er, at data kan være placeret
inden for EU, men hvis en person fra et usikkert
tredjeland har se-adgang er den gal, hvis
virksomheden ikke har overførselsgrundlaget i
orden.

Brug af driftsleverandører
adskiller rollerne som
Dataansvarlig og
Databehandler

Kunde
(Dataansvarlig)

Leverandør
(Databehandler)

Underleverandør
(Databehandler)

Igen:
Gælder kun
hvis de
behandler
persondata

Særlig opmærksomhed ved brug af leverandører
og deres eventuelle underleverandører
• Der skal være databehandleraftaler i hele kæden
• Hvis underleverandøren er en af de store
cloudleverandører, er der ikke back-to-back aftale, så der er
begrænset, hvad der kan hentes hos leverandøren ved
tvister
• Hvis persondata skal ud af (eller tilgås fra) tredjelande, skal
der foreligge et overførselsgrundlag
• Praktiske tip:
•
•
•
•

Efterspørg kopi af databehandleraftaler for relevante
underleverandører
Se dokumentation for før tilsyn
Se log over opfølgende handlinger som følge af tilsyn
Efterspørg kopi af overførselsgrundlaget (hvis relevant)

Konklusioner

GDPR omhandler persondata – ikke andre
datatyper
Persondata må ikke sendes ud af EU/EØS med
mindre der foreligger et overførselsgrundlag
GDPR reglerne kan godt overholdes med
cloudløsninger og de rette overførselsgrundlag
Vær opmærksom på, at der er
databehandleraftaler i hele kæden

Spørgsmål
?
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